
PANDUAN 
Jemaah Haji 
Sewaktu Berada 
DI MAKKAH

MAY1.2ماليزي

Rakan Kongsi Strategik



Perkhidmatan ini disediakan dalam bahasa-
bahasa berikut. Anda dapat memuat 
turunnya dengan mengklik salah satu 
bahasa tersebut. 

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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Indeks

Klik pada mana-mana topik untuk 
membaca laman yang dikehendaki

Bukit Tsur

Masjid Ummul Mukminin, 

Sayyidah Aisyah RA dan 

Miqat Tan’im

Bukit Nur dan Gua Hira
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Masjid Al-Bai’ah 
(Al Jamarat)

Masjid Aisyah 
Ar-Rajihi

Muzium Burj As-Sa’ah 
(Menara Jam)

Gedung Pameran 
Kiswah Kaabah

Nombor-nombor 
Telefon yang Penting

4



Dalam panduan ini, Anda akan 
mendapatkan maklumat dan petunjuk 
yang penting sewaktu berkunjung ke 
Makkah Al-Mukarramah.
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Bukit Nur 
dan Gua Hira

 ¨ Ini adalah tempat Allah memuliakan 
Nabi-Nya Muhammad SAW  dengan 
nubuwwah (mengangkat menjadi 
Nabi).

 ¨ Nabi SAW biasa menghabiskan 
waktunya di sana untuk beribadah 
kepada Tuhannya dan merenungkan 
ciptaan Allah.
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 ¨ Gua Hira menjadi pencetus perubahan 
sejarah umat manusia ketika Jibril turun 
membawa wahyu dari Allah kepada 
Nabi Muhammad SAW.

 ¨ Wahyu pertama yang diturunkan adalah, 
“Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah. Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaraan kalam. 
Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya.” (Al-‘Alaq: 1-5)
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Gua Hira terletak di utara Masjidil Haram, 
di puncak Bukit Nur.

Gua Hira adalah ruang yang menghadap 
ke utara.

 ¨ Dapat menampung hingga 9 orang yang 
duduk.

 ¨ Ketinggian Gua Hira berukuran saiz tubuh 
badan lelaki yang sederhana.

Jarak sekitar dari Makkah

4.8 km.

Ketinggian dari permukaan bumi

634 m.
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Mengunjungi Gua Hira tidak termasuk  
hal yang dianjurkan dalam ibadah haji. 
Warga emas dan orang sakit sukar untuk 
sampai ke sana.
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Bukit Tsur

 ¨ Bukit Tsur terletak di selatan 
Masjidil Haram.

 ¨ Jaraknya 4 km dari Makkah Al-
Mukarramah.

 ¨ Tingginya mencapai sekitar 748 m.
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Gua Tsur di Bukit Tsur:

Ini adalah gua tempat Rasulullah SAW 
bersembunyi dengan Abu Bakar As-
Siddiq RA selama 3 malam dalam 
perjalanan hijrah ke Madinah. Nabi SAW 
bersembunyi daripada dikejar orang-
orang musyrik. Nabi dijaga dan dilindungi 
Allah di sana. Allah SWT berfirman, “Maka 
sesungguhnya Allah telah menolongnya 
(iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin 
Makkah) mengeluarkannya (dari 
Makkah) sedang dia salah seorang dari 
dua orang ketika kedua-duanya berada 
dalam gua, di waktu dia berkata kepada 
temannya: ‘Janganlah kamu berdukacita, 
sesungguhnya Allah berserta kita.’” (At-
Taubah: 40)
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Gua Tsur :
 ¨ gua yang berbatu dengan ketinggian 

1.25 m.

 ¨ Memiliki dua laluan: di sisi timur dan 
barat.

 ¨ Terletak di puncak sebelah utara Bukit 
Tsur.

Berziarah ke Gua Tsur tidak termasuk 
dalam hukum atau yang dianjurkan 
dalam haji.

Warga emas dan orang sakit sukar 
untuk sampai di Gua Tsur kerana jarak 
yang jauh dan akses jalan ke sana yang 
susah.
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Sebuah masjid bersejarah yang didirikan 
di tempat Ummul Mukminin, Aisyah binti 
Abu Bakr As-Siddiq RA mula berihram 
untuk umrah selepas Haji Wada’.

Masjid Ummul 
Mukminin, 

Sayyidah Aisyah RA 
dan Miqat Tan’im
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 ¨ Terletak di bahagian barat Makkah.

 ¨ Berjarak 7 km dari Masjidil Haram.

 ¨ Masjid Ummul Mukminin Aisyah ini 
menjadi salah satu titik sempadan 
Masjidil Haram, dari arah barat laut.

 ¨ Penduduk Makkah mulai melakukan 
ihram untuk haji dan umrah dari sana 
kerana itu adalah tempat terdekat dari 
Tanah Haram bagi mereka.
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 ¨ Pembangunan pertama masjid ini: pada 
masa Khalifah Al-Mutawakkil (240 H).

 ¨ Dibangunkan kembali pada masa 
pemerintahan Raja Fahd. 

Orang yang ingin mengulang umrah dapat 
berihram dari Tan’im setelah mendapatkan 
izin melalui aplikasi: 

I’tamarna    Tawakkalna
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Sebuah masjid bersejarah berukuran kecil 
yang dibangunkan di tempat di mana sahabat 
Ansar (penduduk Madinah) bertemu Nabi 
Muhammad SAW sewaktu haji dan berjanji 
setia kepadanya untuk menolong dan 
melindunginya ketika Nabi pindah dan hijrah 
ke tempat mereka (Madinah).

Masjid Al-Bai’ah 
(Al Jamarat)

 (Masjid al-Bay’ah ou Masjid al-Jamarât)
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Yang pertama kali  membangunnya 
adalah: Khalifah Daulah Abbasiyah Abu 
Ja’far Al-Mansur pada tahun 144 H.

Lokasinya : sekitar 500 m dari Jumrah 
Aqabah Kubra.
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Terdiri daripada:  ruang solat tanpa 
atap. Di dalamnya terdapat mihrab dan 
dataran.

Masjid ini menyimpan beberapa 
inskripsi klasik sampai sekarang.

18



 ¨ Masjid ini dapat menjadi contoh 
pembangunan masjid yang kuat dan 
teguh.

 ¨ Dianggap sebagai salah satu masjid 
terbesar di wilayah Makkah.

 ¨ Hal ini dibuktikan melalui pelbagai 
perkhidmatan dan kegiatannya.

Masjid 

Aisyah Ar-Rajihi
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Lokasi :

Berada di daerah An-Naseem di Makkah 
Al-Mukarramah.

Tanggal pembukaan :

1434 daripada Hegira(2013)

Luas ruangan bahagian dalam 
masjid :

60 864 m²
Luas ruangan bahagian luar 
masjid  :

10 000 m²

Kapasiti jemaah :

47 000 orang

Nombre d’étages :

6 tingkat
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Masjid ini memiliki ciri-ciri :

 ¨ Menyediakan pelbagai bentuk 
bantuan sosial kemasyarakatan.

 ¨ Memberikan program pendidikan.

 ¨ Menyediakan perkhidmatan 
sukarelawan sewaktu musim haji.

 ¨ Menerima delegasi dari dalam dan 
luar negeri.
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Sebuah gedung pameran yang 
menampilkan tahap-tahap dan 
mekanisme penenunan kiswah 
Kaabah  dan sejarahnya, juga tentang 
ayat-ayat dan ukiran yang terdapat 
dalam kiswah tersebut. 

Gedung 
Pameran 

Kiswah Kaabah
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Pengunjung dapat :

 ¨ Mengamati ayat-ayat al-Qur’an yang 
tertulis di Kiswah.

 ¨ Melihat perincian empat Kiswah penutup 
Kaabah.

 ¨ Bertanyakan sejarah Kiswah dan beberapa 
potongan Kiswah zaman dahulu.
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 ¨ Melihat keupayaan Kerajaan Arab 
Saudi dalam melayani dan melindungi 
Kaabah dan Kiswah.

 ¨ Menyaksikan paparan visual tahap-
tahap pembuatan Kiswah di Kerajaan 
Arab Saudi, dan tahap-tahap 
penggantiannya.
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Adakalanya, pada waktu-waktu tertentu, 
pengunjung dapat ikut serta menenun 
Kiswah Kaabah.
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Kilang Kiswah dan gedung 
pameran Kiswah terletak di 
Makkah melalui Jalan Jeddah 
dan dapat diakses dari sini.

Lokasi :
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https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


Sebuah muzium astronomi yang terletak 
di balkoni Menara Jam, di titik tertinggi di 
Makkah.

Muzium Burj As-Sa’ah 

(Menara Jam)

Pembukaan :

Dirasmikan pertama kali pada bulan 
Ramadhan 1440 H.
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Aras-aras yang ada di Muzium Burj As-
Sa’ah :

 ¨ Aras satu: memaparkan hal-hal yang 
berkaitan dengan Jam Makkah (di 
awal pembinaan, ciri-ciri, dan teknik 
pembuatan)
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 ¨ Aras dua: memaparkan hal-hal yang 
berkaitan dengan penentuan waktu 
berserta inovasi dan keupayaan 
manusia untuk mengetahui waktu.
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 ¨ Aras tiga: memaparkan matahari, 
bumi, bulan, dan semua yang 
berkaitan dengannya.
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 ¨ Aras empat: memaparkan alam 
semesta secara umum (bintang, 
rasi bintang, planet, fenomena 
astronomi)

Gedung pameran ini menjelaskan peranan 
dan sumbangan para ilmuwan Muslim 
dalam bidang astronomi dan angkasa lepas.
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Nombor-nombor Telefon 
Penting

911

937

1966

920002814

Nombor panggilan untuk keadaan 
darurat dan perkhidmatan 

keselamatan

Nombor panggilan untuk 
rundingan perubatan

Nombor panggilan khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram 

dan Masjid Nabawi

Pusat panggilan Kementerian Haji dan 
Umrah untuk menjawab pertanyaan 

jemaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lain dengan mengunjungi laman 
web Kementerian Haji dan Umrah (klik 
di sini), Dalam panduan ini, Anda akan 
mendapati semua pedoman dan arahan yang 
memudahkan Anda untuk menjalankan syiar 
ibadah haji dengan mudah dan tenteram.

Rakan Kongsi Strategik

Rakan kongsi kami dalam mencapai kejayaan

https://guide.haj.gov.sa/ms.html


Semoga Allah 
menerima semua 
amal dan usaha 

Anda

Untuk maklumat dan 
bimbingan tambahan, 
silakan mengunjungi 
akaun kami di laman 

media sosial. 


